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Verheugt u zich ook al op de Olympische Winterspelen? Nog maar drie maanden, en het is zover. De
Spelen worden van 7 tot en met 23 februari 2014 gehouden, hoofdzakelijk in de Russische stad Sotsji
aan de Zwarte Zee. Het is de eerste keer dat de Olympische Spelen in de staat Rusland worden
georganiseerd. Het Russisch Olympisch Comité heeft beloofd de schoonste Spelen ooit te
organiseren.
Onlangs werd bekend dat het Russische staatsspoorbedrijf tonnen afval heeft gedumpt in een illegale
stortplaats in Achsjtyr, vlakbij Sotsji. Het zou gaan om afval ontstaan bij de bouw van de Olympische
voorzieningen in Sotsji. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat de Russische autoriteiten een
onderzoek instellen naar het illegaal dumpen van dit afval.
De Russische autoriteiten zouden hebben bevestigd dat de spoorwegen geen toestemming voor het
storten hebben gevraagd. En als ze dat al hadden gedaan, zouden ze nul op het rekest hebben
gekregen. In Achsjtyr mag namelijk geen afval worden gestort met het oog op de waterwinning.
Vocht van de stortplaats belandt via de poreuze steenlaag in ondergrondse waterbronnen, die de
nabijgelegen rivier de Mzymta voeden. Sotsji is voor zo'n vijftig procent van zijn watervoorziening
afhankelijk van de Mzymta.
Ik heb het Internationaal Olympisch Comité voorgesteld een prijsvraag uit te schrijven voor het beste
onderzoeksvoorstel. Uiteraard met drie prijswinnaars. Natuurlijk gaat Nederland de gouden plak
winnen. Met een uitgekiend vooronderzoek, een ronkend conceptueel model en een logische
onderzoekshypothese kan niemand in de wereld ons verslaan. Daar komt bij dat Rusland en
Nederland nog wat goed hebben te maken richting elkaar.
Onderzoeksbureaus die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich bij ondergetekende melden. De
Stichting Bodemsanering NS is vanzelfsprekend ook welkom. De Nieuwsbrief Bodem houdt u van de
voortgang op de hoogte.

